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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

С.ЧУПРЕНЕ 

 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 
от  

Анжело Цветанов Добричов – Кмет на Община Чупрене 

 

Относно: Приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни 

средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на 

Община Чупрене  

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и Наредба 

№4/01.07.2009 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие 

с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, 

издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на 

основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА е разработен настоящият проект на Наредба за 

издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи 

лица с трайни увреждания в Община Чупрене.  

Във връзка с горепосоченото Ви предлагам мотиви към Наредбата за издаване 

на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с 

трайни увреждания в Община Чупрене, както следва:  

I. Причини за приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на 

превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания в 

Община Чупрене:  
С влизането на България в Европейския съюз започна процес на 

синхронизиране на законодателството ни с това на Съюза и всички страни членки. 

Един от важните въпроси, които трябва да бъде нормативно регламентиран на ниво 

община, е възможността на хората с увреждания да паркират безпроблемно и 

безплатно превозните средства. Затова на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.99а от 

Закона за движението по пътищата, Община Чупрене предлага проект на Наредба за 

издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи 

лица с трайни увреждания в Община Чупрене.  

II. Цели, които се поставят с приемане на Наредбата:  

Хората с трайни увреждания да могат да кандидатстват за издаване на безплатна 

карта за паркиране, която е валидна на територията на цялата страна и страните от 

Европейския съюз, съобразно действащата нормативна уредба и обществените 

отношения, свързани с издаването на карта за паркиране на места, определени за 

превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания.  

III. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата: 
Предлаганата Наредба не предполага необходимост от допълнителни финансови 

средства, които следва да бъдат заложени в бюджета на община Чупрене. 



IV. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:  
Постигане на законосъобразност и ред при издаване на карти за паркиране на лица с 

трайни увреждания. Осигуряване  на достъпна среда на  гражданите с трайни увреждания и 

улесняване на техните социална интеграция.  

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  

Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-

концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление. Те 

подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на 

местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по 

места чрез ефективно местно самоуправление.  

Предложената Наредба е изготвена в съответствие с Европейската харта за 

местно самоуправление, Конституцията на Република България, Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, както и на Закона за движението по 

пътищата и Закона за интеграция на хората с увреждания.  

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 

от АПК заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия 

проект на интернет страницата на Община Чупрене да направят предложения и да 

изразят становища по проекта.  

В предвид на гореизложеното на основание чл. 99а от Закона за движението по 

пътищата и чл. 8 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 21, ал. 2 и чл. 27, 

ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам 

Общинският съвет – Чупрене да вземе следното,  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Общински съвет - Чупрене приема Наредба за издаване на карти за паркиране 

на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания в 

Община Чупрене.  

2. Възлага на Кмета на Община Чупрене да предприеме последващите съгласно 

закона действия в изпълнение на решението по т.1.  

 

Приложение: Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, 

управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община 

Чупрене.  

 

 

 

 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ  

 

 

Съгласувал: …………………………. Иван Видолов Иванов - юрист  

 

Изготвил:………………………….. К. Антова – Гл. спец.Социална политика 


